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 1.2.16פרוטוקול מליאת המועצה מספר 

 16.2.16 –ז' באדר א' תשע"ו  –שהתקיימה בבית המועצה ביום שלישי 

 נוכחים :

אלמגור, מוטי  –אלומות, זהבה פרל  –ראש המועצה, אהוד בן אפרים  –קרן עוזי 

אשדות מאוחד, אלמוג אביעוז  –אפיקים, אלי ארזי  –אפיקים, אלון מרימסקי  –קומרוב 

האון, אוריה  –דגניה ב', חוה ישי  –בית זרע, חכמון רם  –אשדות איחוד, שרה יסעור  –

פוריה  –מעגן, שמעון שושן  –ה, ראובן סמית מסד –כנרת מושבה, ניר מנצר  –מאירי 

 תל קציר . –רביד, עדיאל חלמיש  –פוריה נוה עובד, דני דותן  –נוה עובד, שמעון סימוני 

 חסרים :

כנרת  –חוקוק, גור מלמד  –גינוסר, אברהם קופר  –דגניה א', אורן שפיצר  –עודד גנני 

שער  –ריה כפר עבודה, יהודה כהן פו –פוריה עילית , יוסי עמר  –קיבוץ, דני סחייק 

 הגולן .

 מוזמנים :

דודו פרץ, בועז יוסף, עפרה פייקוב, איריס שובל, עו"ד גולן, ערן שגיא, מאורי ישראלי, 

 שער הגולן. –עו"ד יעקב קרני 

 

 על סדר היום :



 

 

 

ותיקונים הנדרשים בו: אישור חברי ועדת  29.12.15אישור פרוטוקול קודם מיום   .1

בטעות  –הרפז משה, זנדני אמיר, בנאי ירון, שכטר יורם  –ר ביקורת אלמגו

 במליאה הקודמת אושרה ועדה אחרת של אלמגור .

 . 2016דיון בהמלצות הצוות לחלוקת תקציב המוזיאונים לשנת  .2

 פתיחת חשבונות עצמאים לבתי הספר . .3

 פתיחת חשבון לפרויקטים של מפעל הפיס . .4

 אישור תבר"ים . .5

 אינפורמציה . .6

 

 סוכם והוחלט :נדון 

 

ותיקונים הנדרשים בו : אישור חברי ועדת  29.12.15אישור פרוטוקול קודם מיום  .1

 הרפס משה, זנדני אמיר, בנאי ירון, שכטר יורם . –ביקורת באלמגור 

בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול הקודם כולל התיקון של  15 .1

 חברי ועדת הביקורת של אלמגור .

 : 2016הצוות לחלוקת תקציב המוזיאונים לשנת  דיון בהמלצת .2

עוזי קרן הציג את חברי הצוות שהכינו את ההמלצות לחלוקת תקציב המוזאונים:   .2

 שרה יסעור, אברהם קופר, ואלון מרמסקי .

 210עוזי הסביר שמטרת הצוות היתה להגיש למליאה המלצה לחלוקת תקציב ע"ס  .3

 המתוקצבים כבר מספר שנים והם : בין מוזיאונים ואנדרטה 2016אש"ח לשנת 

 המוזאונים הם : .4

 שער הגולן –מוזיאון התרבות הירמוכית  .א



 

 

 

 אשדות יעקב מאוחד . –בית אורי ורמי  .ב

 גינוסר . –בית יגאל אלון  .ג

 אלמגור –אנדרטה להנצחת חללי תל מוטילה  .ד

 דגניה א' . –בית גורדון  .ה

קריטריונים שנקבעו שרה יסעור חברת הצוות נתנה סקירה מקיפה לגבי העבודה וה .5

הכוללת התנהלות כספית, מחזור שנתי , מספר מבקרים בשנה, תמיכת המועצה , 

 תמיכת הישוב ועוד .

לאחר בחינת כל הפרמטרים הצוות ממליץ להרחיב את התקציב של ועדי הישובים  .6

 על פי הפירוט הבא : 2016הבאים בשנת 

 ₪ . 100,000 -מוזיאון אורי ורמי אשדות מאוחד 

 ₪ . 20,000-מוזיאון תרבות הירמוכית שער הגולן 

 ₪ . 65,000-בית יגאל אלון גינוסר 

  ₪ . 25,000 אנדרטת תל מוטילה באלמגור

 ₪ . 210,000סה"כ

 

 לאחר דיון נרחב במליאה עוזי קרן מציע להעמיד את תקצוב המוזאונים בסכומים הנ"ל :

 ₪ . 100,000 אוחדאשדות מ –מוזיאון אורי ורמי  .א

 ₪ . 20,000שער הגולן –מוזיאון הירמוכית  .ב

 ₪ . 65,000 גינוסר-בית יגאל אלון  .ג

 ₪ . 37,500אלמגור –אנדרטת תל מוטילה  .ד

 ₪ . 222,500סה"כ .7

 לאנדרטת תל מוטילה . 12.500)תוספת של 



 

 

 

 הסכומים הר"מ יתווספו לתקציב הועדים של הישובים הנ"ל.

 עוזי הודה לחברי הצוות על העבודה המקצועית והמהירה .

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התיקצוב הנ"ל . 15ברוב של 

: בועז יוסף מבקש מחברי המליאה לאשר פתיחת חשבונות עצמאיים לבתי ספר .3

פתיחת חשבונות עצמאיים לבתי הספר וזאת בהתאם לנוהל והנחיות משרד 

ודי יש להחזיק חשבון בנק נפרד לכספים המגיעים החינוך, בכל בית ספר יס

 מתשלומי הורים.

 הבקשה הינה לפתיחת חשבון בנק נוסף לכל בית ספר . .8

החשבונות הנוכחיים פועלים בבנק לאומי סניף טבריה, בתנאים טובים . לכן, גם את  .9

בכל בית ספר יהיו מנהלת החשבונות החדשים, נפתח בבנק זה. מורשות החתימה 

 בית הספר ונציגת המועצה שהיא מזכירת בית הספר .

 להלן נוסח החלטה :.10

"מליאת המועצה מאשרת פתיחת שיש חשבונות בנק, בבנק לאומי סניף טבריה, .11

 לכספי תשלומי הורים, על פי הפירוט הבא :

  מרים גרין ת.ז.  –מורשות חתימה בית הספר מול גלעד : מנהלת

 . 023817042. מזכירה אורלי מסרטי ת.ז. 051113157

  אורה אולמן ת.ז.  –מורשות חתימה בית הספר אפיקי ירדן : מנהלת

 . 058878109. מזכירה ורד בן חורין ת.ז.  051438620

  זוהר אזולאי ת.ז.  –מורשות חתימה בית החינוך דגניה :מנהלת

 . 053563904. מזכירה יהודית דורני ת.ז. 028845691

 011506144בקי חפץ ת.ז.  –ת חתימה בית ספר שחף : מנהלת מורשו .

 . 051935146רחל אופיר ת.ז.  –מזכירה 



 

 

 

  רינת בר –מורשות חתימה בית הספר כנרת ע"ש נעמי שמר : מנהלת-

 . 057886319מירי דוד ת.ז.  –. מזכירה 023560352חיים ת.ז. 

  ת.ז. הדס גרסול  –מורשות חתימה בית הספר נופי ארבל : מנהלת

 . 056507650. מזכירה עליזה דגן לוי מלאך ת.ז. 056238512

בכל בית ספר, חתימת שתי מורשות החתימה ביחד, תחייב את חשבון בית הספר לכל 

 דבר ועניין" .

בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישור פתיחת החשבונות עצמאית לבתי  15

 הספר .

 פתיחת חשבון לפרויקטים של מפעל הפיס .4

וזי קרן מבקש מחברי המליאה לאשר פתיחת חשבון בנק, בבנק דקסיה שבו יופקדו ע

כספים מהקצבות פיתוח מטעם מפעל הפיס לטובת המועצה, בהתאם להוראות סעיף 

 תשע"ו . 50, תיקון 1985ד' לחוק יסודות התקציב תשמ"ה  31

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את פתיחת חשבון הבנק . 15

 

 ריםאישור תב .5

 עוזי קרן מבקש לאשר את התברים הבאים :

 עדכון מקורות מימון והגדלת תב"ר  –אולם ספורט בית ירח :2125תב"ר מס' 

 ₪  8,941,146סכום:

 ₪. 3,451,000-משרד השיכון   מקורות מימון: 

 ₪ . 3,854,770- טוטו

 ₪ . 875,376 -נגב גליל 

 ₪ . 760,000מפעל הפיס



 

 

 

 . 2125בעד וללא מתנגדים המליאה מאשרת תב"ר  15

 יח"ד  בקיבוץ בית זרע , שלב א' 61תשתיות עבור :2186תב"ר מס' 

 ₪  2,000,000סכום:

 ₪. 1,000,000-משרד השיכון   מקורות מימון: 

 ₪ . 1,000,000-משתכנים דמי פיתוח 

 . 2186בעד וללא מתנגדים המליאה מאשרת את תב"ר  16

 

 תוכנית  ישובית  תב"ע בית זרע:2187תב"ר מס' 

 ₪  250,000סכום:

 ₪. 150,000-משרד החקלאות   מקורות מימון: 

 ₪ . 100,000-קיבוץ בית זרע 

 . 2187בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  15

 

 תוכנית מפורטת דגניה א':2188תב"ר מס' 

 ₪  250,000סכום:

 ₪. 150,000-משרד החקלאות   מקורות מימון: 

 ₪ . 100,000-קיבוץ דגניה א' 

 . 2188בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  15

 

 תוכנית  נקודתית אזורית תל ירח באמצעות קב' כנרת.:2189תב"ר מס' 

 ₪  200,000סכום:

 ₪. 100,000-משרד החקלאות   מקורות מימון: 



 

 

 

מועצה קרן פיתוח ) המועצה משתתפת בעלות תוכנית על חלקה היחסי בנכסים 

שבאחזקת המועצה בלבד שבמסגרת התוכנית  , בית ירח ומרכז ימי, כל השאר ע"ח 

 ₪ . 100,000-כנרת(  

 . 2189מתנגד מאשרת המליאה את תב"ר  1בעד  14

 

 תוכנית אב ומתאר יישובית לדגניה ב':2190תב"ר מס' 

 ₪  250,000סכום:

 ₪. 150,000-משרד החקלאות   מקורות מימון: 

 ₪ . 100,000-קיבוץ דגניה ב' 

 . 2190בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  15

 

 מעון יום בפוריה עלית :2191תב"ר מס' 

 ₪  2,968,000סכום:

 ₪. 2,968,000-משרד הכלכלה   מקורות מימון: 

 . 2191גדים מאשרת המליאה את תב"ר בעד וללא מתנ 14

 

 כיסאות ים לנכים בחופי כנרת:2193תב"ר מס' 

 ₪  20,000סכום:

 ₪. 20,000-משרד הפנים   מקורות מימון: 

 . 2193מתנגדים המליאה מאשרת את תב"ר  4בעד  9

 

 ציוד עזרה  ראשונה לחופים:2194תב"ר מס' 



 

 

 

 ₪  45,000סכום:

 ₪. 45,000-משרד הפנים   מקורות מימון: 

 . 2194מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  4 -בעד ו 9

 

 מצופים לסימון שטח רחצה:2195תב"ר מס' 

 ₪  25,000סכום:

 ₪. 25,000-משרד הפנים   מקורות מימון: 

 . 2196מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  4 -בעד ו 9

 

 שיפוץ סוכות הצלה:2196תב"ר מס' 

 ₪  31,000סכום:

 ₪. 31,000-משרד הפנים   מקורות מימון: 

 . 2196מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  4 -בעד ו 9

 

 שילוט חופי רחצה:2197תב"ר מס' 

 ₪  90,000סכום:

 ₪. 90,000-משרד הפנים   מקורות מימון: 

 . 2197בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  13

 

 ט חינוך כוללני פרוייק:2198תב"ר מס' 

 ₪  60,000סכום:

 ₪. 40,000 -המשרד להגנת הסביבה   מקורות מימון: 



 

 

 

 ₪ . 20,000-השתתפות המועצה 

 . 2198בעד וללא מתנגדים המליאה מאשרת את תב"ר  16

 

 השתתפות בהתקנת  מערכת כיבוי אש בבית גבריאל :2199תב"ר מס' 

 ₪  200,000סכום:

 ₪ . 200,000-תוח מועצה קרן פימקורות מימון: 

 . 2199בעד וללא מתנגדים המליאה מאשרת את תב"ר  16

 

 מענק מיוחד טיפול ואחזקת חופים :2200תב"ר מס' 

 ₪  466,373סכום:

 ₪. 466,373-משרד הפנים   מקורות מימון: 

 . 2200בעד וללא מתנגדים המליאה מאשרת את תב"ר  15

 

 בניית בית כנסת בקיבוץ כנרת:2201תב"ר מס' 

 ₪  700,000סכום:

 ₪. 500,000- המשרד לשירותי דתמקורות מימון: 

 ₪ . 200,000 -מועצה דתית 

 . 2201מתנגד מאשרת המליאה את תב"ר  1בעד  13

 

 בניית מקווה בפוריה עלית :2202תב"ר מס' 

 ₪  984,326סכום:

 ₪. 984,326- המשרד לשירותי דתמקורות מימון: 



 

 

 

 . 2202בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  14

 אינפורמציה : .6

עוזי קרן ראש המועצה הציג את עיקרי הפעילות של המועצה בדגש על  .א

וכן החודשים האחרונים וציין שנעשית עבודה טובה מאוד ברוב התחומים 

תנופת הבניה ברוב ישובי המועצה . עוזי הדגיש את עבודתם הנאמנה של 

בעלי התפקידים במועצה לצד זה מסר למליאה את הנושאים שלדעתו 

 מחייבים טיפול וקבלת החלטות ע"י ראש המועצה הבא :

  –העברת המים לירדן  (1

ט בנוגע עוזי הסביר לחברי המליאה על ההליכים השונים המתנהלים כיום בבתי המשפ

לבקשת ההיתר של מקורות להזרמת מים לממלכת ירדן באמצעות צינור כולל הסבר על 

הדיון שנערך בועדת הערר על החלטתה האחרונה של מליאת הועדה המקומית, אלי 

 ארזי נתן הסבר על החלטת מציעים שעוזי הכין עבור אורי אריאל שר החקלאות .

 איגוד ערים כנרת (2

עוזי הסביר למליאה את התהליך שבו הועבר תפקיד יו"ר איגוד ערים כנרת מיוסי ורדי 

שהתפטר לאלי מלכה ראש מועצה אזורית גולן וזאת על אף שכל הפעילות של עוזי 

לדחות בחירה זו עד לבחירת ראש מועצה חדש . עוד ציין שליוסי ורדי ואלי מלכה היה 

 נה ביניהם כיו"ר האיגוד .הסכם רוטציה ג'נטלמני על חלוקת הכהו

 ועדה חקלאית  (3

יש להעביר את נושא מרכז ועדה חקלאית לקדם את הנושאים שנקבעו לבחינה במסגרת 

 החלטת המליאה .

 בית הסיעודי (4

 נושא מורכב שראש הרשות הבא יצטרך לקבל החלטה כיצד לקדמו .



 

 

 

 בית גבריאל (5

עקב אי הסכמות גם סוגיה המסעדה סגורה מזה זמן רב, נערך תהליך לבחירת זכיין אך 

 זו תצטרך לעבור לאחריותו של ראש המועצה הנבחר .

 מנהל אגף מים וביוב (6

 המכרז בוטל עקב הבחירות המיוחדות במועצה .

 פרויקט ביתניה (7

עוזי קרן רואה בנושא זה כשלון מהדהד ומבקש לייחד דיון מיוחד במליאה לבחון את כל 

 קדם .התהליכים שבוצעו עד כה וכיצד ניתן להת

 בעיית רכס מול העמק (8

רואה חשיבות עליונה לבחון את כל הנושאים בתחום זה באמצעות ועדה שתבחן את כל 

 הנושאים השנויים במחלוקת כולל בישובים בצפון הכנרת .

 בחירות לראש המועצה .ב

מצביעים  5910אחוזי הצבעה ,  55%הבחירות דודו מנכ"ל המועצה נתן סקירה על הליך 

שני המועמדים  40% -מצביעים . מכוון ששום מועמד לא עבר את ה 10,813מתוך 

 הראשונים יעלו לסבוב השני :

 קולות . 1695 - 29% –עידן גרינבום  .א

 קולות . 1478 - 25% –גבי אסם  .ב

 . דודו ציין שמערכת הבחירות התנהלה בצורה מופתית ללא שום תקלות

 יערך הסבוב השני, המועצה ערוכה היטב, פתיחת  23.2.16ביום שלישי 

 הקלפיות בכל ישובי המועצה יפתחו באותם לוחות זמנים .

 הודעה מסודרת נשלחה לכל הישובים .

 



 

 

 

 ראש המועצה נועל הישיבה !

 

 

 

 

  רשם הפרוטוקול –פרץ דודו 

 עוזי קרן ראש המועצה
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